Minha oração não é apenas por eles.
Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da
mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em
mim e eu em ti que eles também estejam em nós, para que o mundo
creia que tu me enviaste.
João 17.21, 22
www.aliancaevangelica.org.br

Termo de Adesão e Compromisso
Individual
Convidamos a que se unam à Aliança Cristã Evangélica Brasileira irmãos e irmãs que entendem que a
unidade dos que professam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor é sinal de obediência a sua vontade e
estímulo à fé na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. A Carta de Princípios e Diretrizes, que expressa as
bases de fé, valores, princípios e diretrizes de funcionamento da Aliança, encontra-se disponível no site
www.aliancaevangelica.org.br.
Esse chamado à manifestação da unidade e expressão de serviço é tanto um privilégio quanto uma
responsabilidade que nos honra em prol da causa do evangelho de Jesus Cristo. Através de maneiras bem
concretas queremos trabalhar com este binômio privilégio/responsabilidade entre os membros da Aliança.
•

Oração. Toda a caminhada de gestação e fundação da Aliança tem sido debaixo de oração. Neste
momento de continuidade e adensamento é necessário que todas as pessoas, igrejas e organizações
participantes da Aliança orem, tanto em favor da própria Aliança e sua missão como em favor da
unidade da Igreja .

•

Participação. A breve e recente história da Aliança é de participação. Esta caminhada continua sendo
de todos que da Aliança participam. Seus membros devem manter-se informados e em comunicação
com a Aliança, para que mantenhamos vivo o pulso de nossa caminhada ante os desafios que nos
sobrevirão.

•

Contribuição. Para o cumprimento de nossos objetivos precisamos nos articular como uma
organização, o que requer investimentos. A Aliança tem se pautado por uma estrutura leve, mas
ainda assim há necessidade de um orçamento mensal, que virá da contribuição financeira dos seus
membros.
•

PATROCÍNIO:
▪

•

Pessoas que se disponham a contribuir mensalmente com a Aliança, com valor anual
superior ao da anuidade.

VALOR DA ANUIDADE INDIVIDUAL (em pagamento único ou por semestre):
▪

RS 200,00 (duzentos reais) – Membros Individuais

Convidamos você a filiar-se à Aliança Cristã Evangélica Brasileira, preenchendo, assinando e enviando
o Termo de Adesão e Compromisso que se encontra no verso. (O Termo também se encontra
disponível em nosso site: www.aliancaevangelica.org.br).

Termo de Adesão e Compromisso de Contribuição Financeira
(Disponível no site: http://www.aliancaevangelica.org.br/index.php/modules -menu/filie-se)

✓ Adesão Pessoal
(Entregar ao representante da Aliança ou enviar para o e-mail secretaria@aliancaevangelica.org.br)
Nome: _________________________________________________________________________________
CPF ___________________________________________________________________________________
Organização ou igreja na qual está envolvido/a: ________________________________________________
Atividade que exerce na igreja ou organização: _________________________________________________
Endereço completo (Rua, nº, complemento, bairro, cidade, estado, CEP) ____________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________
Fones com DDD: _________________________________________________________________________
1. CONTRIBUIÇÃO MENSAL COMO MANTENEDOR DA ALIANÇA (alternativa 1)
Assinale abaixo como você quer patrocinar a Aliança e a forma para efetuar sua contribuição.
 Oferta de valor mensal de R$ _________ (valores entre R$ 50,00 e 500,00)
➢ Pelo período de 12 meses.
➢ Indique o dia do mês para vencimento da sua contribuição mensal: ____
➢ Indique forma de pagamento:
 cartão (pag seguro) -  transferência bancária identificada e programada -  boleto
2. CONTRIBUIÇÃO MEDIANTE ANUIDADE (alternativa 2)
Contando com sua disponibilidade e liberalidade para contribuir, o valor da Anuidade está fixado em:
 R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)
Sua filiação à Aliança se efetivará mediante sua primeira contribuição referente à anuidade ou como
mantenedor (duas alternativas acima).
 Termo de Concordância e Compromisso: ao assinar esta ficha de filiação você se declara ciente e em
concordância com a Carta de Crença, Princípios e Valores da Aliança, bem como com o seu Estatuto. E se
compromete a contribuir financeiramente com o ministério da Aliança nos termos assinalados acima.
Obs.: Se houver dúvida ligue para nós: 19-99903-2734 (das 9 às 15 horas, de segunda à sexta-feira).

Local e Data: ________________, ___ de ____________________ de 2018.
Nome _________________________________________________________
Assinatura _____________________________________________________

